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BBT* N icht zeitgerechte Abbestellung unseres Organs verpflichtet zum Weiterbezug.

Bundespräsident Miklas
über Esperanto auf eine Rundfrage von AE.

im August 1926:
»Ich begrüße alles, was der Völkerverstän

digung dient. Hiezu ist eine alten Kulturnationen 
ieichl verständliche und leicht erlernbare Hilfs
sprache zweifellos ein sehr geeignetes Mittel.

Wenn Esperanto diese Verständigungs
sprache ist — und ich halte es dafür geeignet 
— und wenn es dem edlen Zwecke dient, daß 
sich die Völker wieder geistig verstehen und 
in friedlicher Arbeit zusammenfinden, ist es 
mir herzlich willkommen.

ln diesem Sinne wünsche ich dem Esper
anto größtmögliche Verbreitung und Aufstieg 
zur allgemeinen Weltverkehrssprache.“

Fred Niblo in Los Angeles, Kalifornien, 
der Ben Hur gefilmt hat, erklärt in einem 
Interview, daß »Esperanto“ für den Sprechfilm 
unbedingt nötig sei, wenn man sein Verwen
dungsgebiet nicht begrenzen wolle. Die eng
lische Sprache genüge hiefür nicht.

I. W iener Esperanto-K lub
I. Annagasse 5, L

Vortragssaal „Politische G esellschaft“
Beginn 7 80 Uhr abends.

Program m  1928 1929:
14. Dezember 1928

Gedenkfeier für Dr. Zamenhof und Oberst 
Zwach (Wien).

H . Jän n er 19*9
Dr. C. Th. Dumba, Botschafter a. D., Präsi

dent der Völkerbundliga: Deutschtum und 
Völkerbund.

8. Februar 1949
Unterhaltungsabend.

1. März 1929
Dr. Friedrich Rücker, Min.-Rai im Bundes

ministerium für Handel und Verkehr: Die
Entwicklung der F'rtmdtnbeherberguny. (Mit 
Lichtbildern.)

22. März 19*9
Hofrat Dr. Richard Schumann, Professor an 

der Technischen Hochschule: Leber die 
Lagerung der unterirdischen Schichten im 
Wiener Becken. (Mit Lichtbildern )

1* April 1929
Dr. Kurt Frieberger: Vom (leiste der Sprache.

3 Mai 1929
Prof. Dr. V. O. Ludwig, Konservator d. öst. 

Bundesdenkmalamtes, Bibliothekar des Stif
tes Klosterneuburg: Der Verduner Altar. 
(Mit Ijichtbildern.)

U . Mai 1929
Dr. Viktor Matejka: Kriegsmöglichkeiten der 

Zukunft.
7. Juni 1929

Hofrat Dr. Fr. Wollmann, Landesschulinspektor 
und Direkior der Staaisprüfungskommission 
für Englisch, Französisch und Esperanto:
Esperanto and die Schule.

28. Juni 1929
Viktor Hawlik, Min.-Rat im ßundesministerium 

für Handel und Verkehr: Der ideale Staat.

Die Vorträge finden in deutscher Sprache 
mit kurzer Einführung in Esperanto statt.

Gäste willkommen!

„Die Tagespost“, Linz, berichtete, daß die 
Herren Meisleder u. Bürger die E.-Staats
prüfung mit sehr gutem Erfolg abgelegt haben.

Esp.-Gottesdienst in W ien:
16. Dez. 1928, 10 Uhr, I., Minoritenkirche.
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La nova prezidanto de nia
R c s p u b lik o .

La 5. de decembro la reprezentantoj 
de la aŭstria popolo elektis la prezid- 
anlon de 1’ aŭstria parlamento

Wilhelm Miklas
prezidanto de nia respubliko.

Ni esp.-istoj ĝoju pri ĉi tiu elekto 
jam pro tio, ĉar la nova prezidanto 
estas amiko al nia movado.

Zamenhof.
Ĉie en la mondo, kie vivas esp*istoj, 

ili festos la naskiĝtagon de nia Majstro.
Sed plej bone ni honoru lin per 

aĉeto de libroj.
Do neniu postrestu!
Ĉiu aĉetu almenaŭ unu libron !

ICK-prezidanto s-ro joh n  Merchant
en grava alvoko sin turnis al la tut- 
monda esperantistaro kaj ĝin invitis 
al ega kunlaboro pro bonega progreso 
de nia movado.

Pro manko de loko ni ne povis 
publikigi la tekston, sed certe ĉiu el vi 
estas leganto de „Esperanto“ aŭ 
„Heroldo“ kaj pro tio konas laenhavon.

Ni austriaj esperantistoj ege subtenis 
kaj ĉiam subtenos per ĉiuj fortoj la 
movadon kaj per tio certe ankaü ni 
kontentigos la dezirojn de nia ŝatata 
ICK-prezidanto.

Int. Esperanto-M uzeo, Wien.
La membroj de IEMW. bonvolu 

afable sendi sian jarkotizon por 1929 
en poŝtmarkoj el Aŭstrio kaj en UEA.- 
kuponoj eleksterlando persimplaletero.

En la „Internacia K uratora Ko- 
m itato“ eniris laü nia peto nia konata 
verkisto kaj L. K.-ano H. J. Bulthuis 
Haag, Nederlando.

Materialo ricevita:
Lau donaclisloj n-ro97, Grössinger-Salzburg 

98. Pernegg-Eggenberg, 99. Sophie Cipera 
Linz, 100. Bruno Migliorini-Roma, 101. Bul 
gara Esp.-Asocio-Ruŝe, 102. Skolta Heroldo 
Paris, 103. Ed. Schnürmacher-Wien, 104
S. Zalmanovici-Bucuresti, 105. Rev. L. A. Long

fk

Middlesbrough, 106. Vojo de klerigo-Harkow, 
107. Hungara Heroldo-Budpapesf, 108. E.Dauce- 
Vaimiera (Laivio), 109. Scienca Asocio-Paris, 
110. O. Bünnemann-Hamburg, 112. Las No- 
ticias-Barcelona, 113. F. Gorgues Torredeflot- 
Barcelona, 114. Ing.-Orengo-La Spezia, 115. 
A. Mair-Innsbruck, 116. Deutschsr Esp.-Bund- 
Berlin, 117. Koopera Soc. „Posrednik“-Sofia, 
118. Novosibirska Komilalo-Novosibirsk, 119. 
Dreves Uitterdiik-Hilversum, 120. Bahaa E.- 
eldonejo-Wandsbeck, 121. H. Sentis-Grenoble, 
122. Brila E.-Asocio-London (ĉiu.in jarkolekt- 
ojn de 1905, jam tole bindile), 123. Arbeiter- 
E.-Bund-Leipzig (3 pakajojn).

21-a U niversala E.-K ongreso  
5-a Som era Universitato.

Budapest, 2 . - 9 .  aüg. 1929.

LKK: Honora prez.: reĝa reg. ĉef- 
kons. d-ro Patai; prez.: prof. ]. de 
Mihalik, d-ro Lorand kaj, minist, kalkul- 
ĉefkons. J. N. Molnär; sekr.: komerc. 
Paŭlo Tolnai kaj bankofic. P. Balkänyi’; 
kas.: komerc. Elek Tolnai; protok.: s-ino 
Bencze; komitatanoj: verkisto Julio 
Baghy, parlamenta koncept. Lajos 
Kökeny, reĝa financa koncept. d-ro 
Gyula Lukacs, bankofic. d*ro Jos. 
Szilägyi, d-ro Jos. Takäcs, poŝtinsp. 
J. Zöldy.

Aliĝiloj riceveblaj Wien, L, Anna
gasse 5.

K otizo: 35 au. ŝil.
P a g o j: „Esperanto-Kongreso“ —

Budapest au al la kongresa banko 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Buda
pest, V. Tisza Istvan u. 2.

Informpetojn bonvolu aldoni res- 
pondafrankon.

D onacoj volonte akceptotaj.
Oficiala o rg a n o : Hungara Heroldo, 

Budapest, X. Pongracz u. XVII/I.
Loĝigo: Bonvolu anonci vin kiel 

eble plej frue. Prezoj en hoteloj kun 
matenmanĝo de 4—12 pengö.

Turista loĝejo en lernejoj ktp. sen 
manĝoj P. 1.20.

Prezoj en re sto ra cio j: Tagmanĝo 
de P 1.50 kaj vespermanĝo de P 2.

R ab ato j : Partoprenantoj en la
Wien-a Antaükongreso ricevos je  mon- 
tro de la a u s t r i a  kongreskarto 25°/0 
rabaton sur fervojo kaj 50%  sur la 
ŝipoj. (Vidu „Antaükongreso“.)
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„Malfermo de Int. E.-Muzeo, W ien“
„Antaükongreso al la XXI-a.“

29. 7. — 1. 8. 1929.
Kotizo: S 7.—, abonantoj de AE. 

pagas S 2.— malpli.
Vidu la ĝisnunajn sciigojn en AE.
R abato : 25%  sur fervojo al Wien 

kaj reen kaj 50% sur ŝipo de Passau 
al Budapest kaj reen, sed nur je 
montro de la „Antaukongreso-Karto“.

Ni estas en ega kontakto kun LKK.- 
Budapest kaj kune varbos, unu por la 
alia, je  bonega sukcesigo de 21-a kaj 
ties „Antaükongreso“ en Wien.

En la januara n-ro ni detale jam 
informos vin.

Do jam nun aliĝu! Informpetojn 
aldonu respondafrankon.

Adreso de la Komitato: Wien, I., 
Annagasse 5. Steiner, prez.

Intervjuo kun sekcia kons. inĝ.
Erwin Deinlein.

Antaü jaro mi sukcesis interesigi 
s-ron sekcian kons. inĝ. Erwin Dein
lein, referanto pri fremdul-trafiko en 
Ministerio por komerco kaj trafiko en 
Wien, pri Esperanto tial, ke li decidis 
eldonigi 20.000 propagandilojn, belege 
ilustritajn „Tra Austrio“.

En septembro okazis „Kvara intern, 
kongreso de oficialaj organoj por 
turistika propagando“ en Budapest. 
Mi nun vizitis s-ron Deinlein kaj li 
donis al mi jenajn klarigojn pri tiu 
parto de la kongreso, kiu koncernis 
E.-on. Li diris lauvorte:

„En ĉi tiu kongreso, en kiu esiis reprezenl- 
ataj kiel en la lasta jaro la oficialaj fremdul- 
trafikoficejoj de la plej multaj ŝlaloj eŭropaj, 
la demando pri la neceseco de lingvo por 
internacia fremdul-trafik-propagando ludis la 
rolon de detala interkonsiliĝo. Je ĉi tiu okazo 
mi, kiel reprezentanto de aüstria ministerio 
por komerco kaj trafiko, aludis la egefavorajn 
sperlojn, kiujn faris la ministerio per sia per 
Esperanto farita propagando kaj rekomendis 
al la reprezentantoj de la aiiaj ŝtatoj, sekvi 
ĉi tiun metodo'n. Kvankam kelkaj reprezent
antoj devis konfesi, ke iii ĝis nun ne ankoraü 
estis farintaj fremdul-frafik-propagandon per 
Esperanto, tarnen la kongresanaro generale 
konvinkiĝis, ke la uzado de Esperanto ĝusie 
en ĉi tiu fako estus same diversmaniere 
aplikebla kai sukcespromesanta.“

Sekvo de tio estas, ke Ministerio 
por Komerco je iniciato de s-ro inĝ. 
Deinlein por 1929 denove eldonos 
prospekton, kiun mi tradukis denove, 
kaj jam nun oni povas mendi ĝin ĉe 
„Int. Esperanto-Muzeo“ Wien, I., Anna
gasse 5. Steiner.

Gravaj konfesoj de mondfama
filmdirektoro.

De Joroŝo.
Los Angeles, Kalif.

La filmdirektoroj pli kaj pli interes- 
iĝas pri Esperanto. Subite ili ekkonas, 
ke universala lingvo estas absolute 
necesa, se ili volas eksterlanden vendi 
parolantajn filmojn.

Unu el la plej unuaj homoj re- 
komendantaj E.-on estas la mondfama 
filmdirektoro F r e d  Ni bl o ĉe la fama 
kaj grandega filmfarejo Metro-Gold- 
wyn-Mayer Studio. Li estas la viro, kiu 
filmis „Ben Hur“.

Antaü nelonge Joseph R. Scherer, 
UEA.-del. kaj prez. de E.-Klubo de 
Los Angeles, kune kun d-ro Chas. 
R. Witt, vic-prez. de la klubo, estis 
invitataj, viziti s-rojn Fred Niblo kaj 
Joe Polonsky en iliaj oficejoj, por dis- 
kuti la eblecojn kaj planojn pri la 
elekto de E. por la parolantaj filmoj. 
Kelkaj el la direktoroj de tiu granda 
filmfarejo M-G-M estas favoraj al E., 
ĉar ili ekkonas la fakton, ke E. nepre 
estas necesa por universala sukceso 
de la parolanta filmo.

La fama filmdirektoro tre afable 
respondis je multaj demandoj. La re- 
spondoj jam estis presataj en multaj 
Usonoj gazetoj, sed ĉi sube mi volas 
ripeti liajn plej gravajn eldirojn. Jen 
la demandoj de s-ro Scherer kaj la 
respondoj de s-ro Niblo:

D. Kiam vi unue aüdis pri E. ?
R. Antaü multaj jaroj mi legis pri E. kaj 

aüdis pri ĝi, kiam mi laboris en Eüropo.
D. Kial vi nun subite estas pli multe 

interesata en nia universala lingvo?
R. Mi ne havis multan tempon por E. Mi 

ne bezonis la lingvon. Sed ĉar nun ia parol
antaj filmoj estas tiel multe ŝalataj en la tula 
mondo, nova problemo ekaperis. Estas pro- 
blemo de nia ekzisto, de nia sukceso en
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Eŭropo. La angla lingvo ne eslas dezirata en 
ia konlinenta Eŭropo. Universala lingvo csias 
nepre necesa por niaj novaj filmoj. Eslas 
afero de mono. Se la filmoj ne eslas uzeblaj 
en Eŭropo, niaj profifoj eslas pli malgrandaj

D. Cu vi ne opinias, ke filmsieloj povus 
lerni diversajn naciajn lingvojn?

R. Tule ne! Tio eslas absolute neebla. ö i 
leorie eslus ebla, sed ne praklike. Multaj 
bonegaj filmsieloj ne havas lingvan lalenion. 
Plej olle bonaj elparolisloj en unu lingvo ne 
povas lerni la akcenton de eĉ unu alia lingvo. 
Famaj ekslerlandaj sleloj devus lerni kun 
granda peno la anglan akccnlon kaj eble 
ĉiam estus limigalaj je  eksterlandulaj roloj.

Sed eĉ se e s t u s  p r a k t i k e  e b l e  bone 
lerni tiom da lingvoj, ĉ i a m r e s t u s  f i n a n c a  
n c e b l u j o ,  fari la saman filmon en diversaj 
lingvoj. Ne, lule ne, lio estos neniam ebla; 
la kosloj eslus terure allaj kaj nenia profito 
rezulliĝus.

D. Sed la usonaj filmoj povus esli mon- 
Iralaj almenaŭ en Brillando, ĉu ne?

R. Jes, sed vi devas memori, ke nia Usono 
angla lingvo ne eslas tre agrabia al granda 
parlo de la angla popolo. Ni havas krome 
multajn idiomaĵojn, kiuj ne estas komprenalaj 
de briloj. Tie ili havus aliajn idiomajojn, kiujn 
ni ne komprenas. Kaj la idiomajoj ja  donas 
al la lingvo la spicon.

La angla lingvo en brilaj filmoj ne eslos 
ŝalata de la plimullo de usona popolo. S e d  
k r o m l io ĉ i o  ni j a  tute ne d e z i r a s  
pe r di  la k l i e n t o r o n  de la k o n i i n e n t a  
E ü r o p o  ka j  a l i a j  l a n d o j .

D. Cu usonaj parolanlaj filmoj ne povus 
esti monlralaj kiel „silentaj filmoj“ en la 
kontinenta Eüropo?

R. Tule ne, ĉar la eüropanoj rifuzos esli 
liel malĝentile maialenlalaj. La eüropaj film- 
farejoj ja  ankaü faros parolanlajn filmojn kaj 
sen akceplo de ia neulrala lingvo la nun liel 
ŝatata.j usonaj filmoj nepre fariĝus mal- 
ŝalataj. Ankaü la eslonlaj grandaj filmoj de 
germanaj, francaj, ilalaj kaj aliaj filmfarejoj 
estas l i m i g a t a j  j e  s i a  p r o p r a  l a n d o  
s e n  la s i mp l a  sed plej komplela, plej 
logika kaj plej facila lingvo — la neülrala 
Esperanto.

D. Kiuj eslas viaj plej famej filmsteloj?
R. Norma Shearer, John Gilbert, Ramon 

Navaro, William Haines, Lewis Slone, Lionel 
Barrymore, Greta Garbo, Conrad Nagel eslas 
niaj plej famaj. Esius Ire domaĝe, se ili ne 
plu eslus videblaj en Eüropo pro manko de 
lingva scio.

Poste s-ro Scherer donacis al s-ro 
Niblo E.-flagon kaj insignon, kaj la 
fama direktoro ĝojis pro la donaco 
tiom, ke li tuj ordonis la fotografadon 
de la transdonado.

La adreso de la direktoro estas: 
Fred Niblo, ĉe Metro-Goldwyn-Mayer 
Studio, Los Angeles, Kalifornio. Car 
subskribo-kolektoj nur malfacile or- 
ganiziĝas, estus tre helpa, se arego 
da esp.-istoj sendus E.-gratulojn al la 
fama direktoro.

La eldiroj de s-ro Niblo estas tiel 
gravaj por nia movado, ke ĉiu fervora 
esp.-isto certe deziros publikigi la 
artikolon en gazetoj de sia urbo.

S-ro Scherer ĉe Seaboard National 
Bank, Los Angeles, Kalifornio, deziras 
ricevi kiom eble plej multajn gazet- 
eltranĉojn, se eble kun kopioj de la 
fotografajoj. Li bezonas la multling- 
vajn eltranĉojn (Esperantajn kaj aliajn) 
por plia propagando inter la film- 
eminentuloj.

Esperanto  en G reklando.
Aperis antau nelonge eminenta 

gramatika libro de d-ro Stamatiadis, 
senlaca kaj malnova pioniro en Grek* 
lando. (Vidu la recenzon sur p. 133.)

Ni petis nian altŝatatan grekan sam- 
ideanon, havigi al ni kelkajn historiajn 
datojn pri la E--movado sialanda.

Al la raportinto ni esprimas nian 
elkoran dankon.
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Jen la raporlo, kiu certe inleresos 
niajn legantojn:

„En oktobro 1906 estis fondita en Sa- 
moso „Samosa Esperantista Societo“, 
oficiale aprobita de la samosa registaro 
lau princa ordono sub n*ro 822 d. d. 
10. de decembro 1906. Bedaurinde pro 
malkompreno la registaro de la tiama 
princlando nuligis sian ĉirilatanaprobon 
kaj nur post alveno de la princo- 
reganto ekscelenco F. Georgiades (giia 
parenco) en Samoso nia E.-societo 
estas definitive restarigita en 1907.

Tarnen sian plej grandan progreson 
SES. ŝuldas al la maljuste kaj mal
humane insidmortigita, bonega princo- 
reganto eks. Andreo Kopassis kaj al 
lia bonkora kaj nobla edzino, princino 
Heleno*) (el la austria familio barono 
Chiari). Ambaü geprincoj — mi havis 
la honoron esti ilia familia kuracisto — 
fervore subtenis nian societon kaj 
dank’ al ili la tiama princlando krom 
sennombraj aliaj efektivigitaj progresoj 
devige per leĝo enkondukis la mond- 
helplingvon en ĉiujn publikajn lernejojn 
de la insulo.

Nia neforgesebla majstro d-ro Zamen- 
hof, kun kiu mi tiam regule korespond- 
adis kaj kun kiu mi persone konatiĝis 
dum la 5-a Int. E.-Kongreso en Bar
celona, estis fiel entuziasmigita pro 
la apliko de la koncerna leĝo en 
Samoso (la unua leĝo en la tuta mondo 
pri deviga instruado de E.), ke li propra- 
iniciative skribis al ŝia princina moŝto 
(diplomita de SES.) sekvantan leteron:

Varsovio, 18. X I. 19io.

Via Princina Moŝlo!
Kun granda ĝojo ĉiuj Esperantisioj sciiĝos, 

ke dank al via helpo la lingvo Esperanto 
estas nun enkondukita kiel deviga objekto de 
iernado en ĉiujn lernejojn de la Samosa 
Princlando. Permesu, ke en la nomo de la 
Esperantisioj mi esprimu al vi mian koran 
dankon. Ankaü ia Samosa junularo pli au 
nalpli frue köre vin dankos kaj komprenos 
la valoron de la aliidea servo, kiun vi faris 
al ia kreskanta generacio de Via lande. Via 
granda amo al nia homunuiga afero kaj Via 
siacera kaj fervora laborado por ĝi alportos 
kuraĝon al multaj Esperantisioj, kiuj ĝojos,

*) La princino vivas nun en Wien kaj estas 
daüre fidela esp.-istino.

ke ili povas nomi Vin sia Samideanino, kaj 
certe penos imiti Vian belan ekzemplon.

Kun profunde eslimo
d-ro Zamenhof.

Al tiu letero ŝia princina moŝto 
respondis jene:

Samoso, 18. Deccmbro 1910.

Allestimala Dokloro kaj kara Majstro!
La afabla letero de la 18. de novembro, 

per kiu Vi bonvolis honorigi min, faris al mi 
Ire grandan plezuron. Mi daiirigas okupi min 
pri ĉi tiu riĉa kaj bela lingvo, kies vi eslas 
la elpensinio kaj kiu havas la sanktan celon 
de la interfratigo de ĉiuj popoloj.

Efeklive nia Princolando estos de nun, 
dank’ al la senlacaj klopodoj de via honorinda 
kaj estimala delegito s-ro d-ro Anakreon Sta- 
maliadis, Prez. kaj Fondinlo de Samosa Esper
antista Societo, lando, en kiu nia karega 
lingvo enradikiĝos inler la juna generacio. 
Mi mem faros ĉion eblan, apogila al tio de 
la Princo-Reganlo, por kontribui kiel eble 
plej bone al la disvastiĝado de nia sankla 
afero.

Bondeziranfe feliĉan novjaron, mi Vin pelas 
akeepti, altestimala Doktoro kaj kara Majstro, 
la certigon de mia plej alla konsidero.

Heleno Kopasis.
La reganto, kiu sekvis la grandan- 

iman princon A. Kopasis, pro jaluzo 
kaj envio kontraü sia nesuperebla 
antauulo, komencis tuj post sia alveno 
Samoson persekuti ĉiujn amikojn de 
tiu bedaurinda princo-reganto kaj la 
hontindaj kalumnioj, kiujn oni amasigis 
sur ilin, igis min mem ankau devige 
forlasi mian patrolandon tute ne sus- 
pektante, ke tiu lasta reganto, brue 
forsendita iom poste de la tuta Samosa 
popolo, devus esti la lasta reprezent- 
anto de la turka registaro en Samoso.

Ekzilita tiamaniere Konstantinoplon, 
mi profitis la okazon por fondi en la 
ĉefurbo de Turkujo gravan E.-societon 
„Bizantio“ kun samnoma ilustr. 32 paĝa 
ĵurnalo. Fine ricevinte mian pensiiĝon 
post 25-jara sanitara servo en Inter- 
nacia Porsaneca Administracio de 
Turkujo, kies plej superan postenon 
kiel membro de Int. Supera Konsil- 
antaro mi atingis, enoficigita per 
imperiestra Irade, mi reiris mian patro
landon, jam feliĉe kunigita kun nia 
komuna patrujo Hellado.

Je mia reveno Samoson la tiea E.- 
societo estis restarigita kaj ĝia oficiala
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organo „Samosa Esperanlisto“ (an- 
stataü „Greklingva Esperantisto“) re* 
eldonita. Sed post jaro, pensinte, ke 
la ĉefurbo de Grekujo prezentas pli 
bonan grundon por la disvastigado de 
Esperanto, mi instalis min en Ateno. 
Tie ĉi post la fondo de Helena E.- 
Asocio, oficiale aprobita de la greka 
registaro, ni fondis ankau „Helenan 
E.-Instiluton“, kiu bonege funkcias, 
disdoninte ĝis nun proksim. 75 diplom- 
ojn diversgradajn. En Grekujo aliaj 
E.-grupoj estas fonditaj dank’ al miaj 
lernantoj en Pireo, Saloniko kaj post 
nelonge tia estos fondita ankaü en 
Patraso. En Ateno de 2 jaroj E.-kursoj 
estas regule gvidataj de mi mem en 
la vesperaj kursoj de la universitato, 
en la unuagradaj kaj mezgradaj in- 
struistaj institutoj de Ateno, ĉe la 
policanoj de la urboj kaj en kelkaj 
komercaj lernejoj de la ĉefurbo.

Kiel vi vidas: Ni tre malrapide, sed 
konstante progresas.“

Esperanto-Institut 
für das D eutsche Reich.

Am 12. November d. J. beging das 
Esperanto-Institut für das Deutsche 
Reich die Feier seines 20jährigen Be
standes. In diesem Zeitraum hat das 
Institut viele große Aufgaben erfüllt.

Wir entnehmen die nachfolgenden 
Angaben einem ausführlichen Berichte 
seines gegenwärtigen, bewährten Leiters 
Oberstudienrat Dr. Johann Dielterle 
(Germana Esperantisto 1928, n-ro 11):

Das Institut — das erste in seiner Art — 
wurde im Jahre 1908 nach dem Esp.-Well* 
kongreß in Dresden gegründet und unter dem 
Namen .Sächsisches Esperanto Institut“ dem 
sächsischen Staatsministerium des Innern unter
stellt. Zu seinem Leiter wurde Dr. A. Schramm 
gewählt.

Ihre ursprüngliche Aufgabe erblickte die 
Institutsleilung in der Förderung des Unter
richtes und des Prüfungswesens, sowie in der 
Einführung des Esp. in kaufmännische und 
industrielle Kreise. Schon in den ersten Jahren 
wurde Esp. in 45 Kursen mit 1707 Hörern 
unterrichtet. Es wurden eine Bücherei ge
schaffen und die Zeitungen „Universo“, »La 
bela mondo* und .Rund um die Welt“ heraus
gegeben, die aber später ihr Erscheinen ein- 
stelten mußten.

Nachdem die Ortsgruppen die Unterrichls- 
kurse übernommen hallen, widmete sich das 
Institut besonders dem Prüfungswesen.

Im Jahre 1912 wurde das Institut nach 
Leipzig verlegt, wohin sein erster verdienst
voller Leiter Dr. Schramm eine Berufung als 
Direktor des Deutschen Buchgewerbe- und 
Schriflenmuseums erhalten hatte. 1914 er
richtete das Institut in der Ausstellung .Bugra“ 
einen eigenen Esperanto Pavillon. Dr. Schramm 
schlug, da ihm seine Amtstätigkeit zu sehr 
dem Institute entzog, zu seinem Nachfolger 
Dr. Dielterle vor. Von da an und insbesonders 
nach Rückkehr Dr. Dietterles vom Kriegs
dienste (1918) hat es sich das Institut zur 
Aufgabe gemacht, eine „neutrale“ Zentral
stelle für die Bewegung zu schaffen und das 
Prüfungswesen auf breiterer Grundlage auf
zubauen. Jetzt arbeiten im Reich bereits 
28 Prüfungskommissionen nach einheitlichem 
System.

Im Jahre 1922 ist aus dem „sächsischen“ 
das „Esperanto-Institut für das Deutsche Reich“ 
hervorgegangen.

Große Verdienste um das Institut haben 
sich sein finanzieller Gründer Geh. Korn.-Rai 
Förster und das ehemalige Mitglied der
2. sächsischen Ständekammer Dr. Albert Steche 
erworben.

„Es dürfte nicht unangebracht sein, darauf 
hinzuweisen“, schreibt Dr. Dielterle, „daß sich 
die Neutralität des Institutes auch in der Zu
sammensetzung seines jetzigen Direktoriums 
zeigt, in dem der Deutsche Bund, der Ar- 
beiler-Esperanlo-Bund für das deutsche Sprach
gebiet, UFA., SAT., die katholischen Gruppen 
und die Lehrerschaft vertreten sind . . .  Es 
ist nicht eine Neutralität, bei der man nicht 
weiß, welcher Richtung man sich anschließen 
soll, sondern die Neutralität, die im Hinblick 
auf ein gemeinsames Interesse allen Richtungen 
in gleicher Weise zu dienen sucht, damit 
der Gedanke einer Welthilfssprache in allen 
Ständen und Schichten des Volkes festen 
Fuß fassen soll.“ (Wahrlich beherzigenswerte 
Worte! Wahrlich, wenn diese Worte bei 
den öslerr. Esperantisten beherzigt w’erden 
würden im Sinne eines energischen Zusammen- 
arbeilens, wir würden bei den schon geschaf
fenen guten Vorbedingungen, Esperanto in 
allen Ständen und Schichten festen Fuß fassen 
helfen!)

Dieser auszugsweise Bericht be
darf jedoch einer Ergänzung. Es darf 
nicht unterlassen werden darauf hin
zuweisen, daß das Institut seinen 
großen Aufschwung, seinen in der 
ganzen Esperantowelt anerkannten 
guten Ruf gerade jenem ausgezeich
neten Manne verdankt, der seit 
14 Jahren unermüdlich an seiner 
Spitze stehend, früher seine vom Beruf



Paĝo 131No 12 A ŭ s l r i a E s p

• •
freie und seit seinem Übertritt in den 
Ruhestand seine ganze verfügbare 
Zeit der Führung und dem weiteren 
Ausbau dieser Anstalt widmet und für 
Esperanto segensreich wirkt: unserem 
hochgeschätzten kara samideano Dr. 
Dietterle.

Wenn Dietterle meint, „20 Jahre 
geben noch keinen Anlaß zu einem 
Jubiläum“, so berechtigen sie doch 
zu einem Rückblicke auf geleistete 
Arbeit, auf die sowohl die Leitung als 
auch seine Mitarbeiter stolz sein 
dürfen. Sös.

El mia vivo.
(Daürigo.)

J. Ŝirjaev-Baklanka, USSR.

Antau la printempo la kurso estis 
finita. Tarnen la sabatkunvenoj dauris 
kaj dum ili ni babilis en E., legis kaj 
fervore verkis longajn leterojn al niaj 
alilandaj korespondantoj-amikoj. Dum 
la vintro ni vendis kelkajn centojn da 
lernolibroj, vortaroj kaj ekzercaroj. Ne 
havante sufiĉan monon por aĉeti 
unufoje multajn librojn, mi preskaü 
ĉiusemajne ŝarĝis nian karan Majstron 
per novaj mendoj de ili, tute ne 
sciante, kiom da tempo per tio mi 
ĉiam forprenis de li.

En la komenco de la printempo la 
knabino kun la patro forlasis la urbon 
kaj mi devis ankoraü kelkajn semajn- 
ojn resti tie por fari miajn ekzamenojn. 
Kortuŝa estis mia disiĝo de ili sur la 
vaporŝipo, al kiu mi akompanis ilin. 
Antau la disiĝo mi devis doni al ili 
promeson, ke somere mi nepre vizitos 
ilin en la kamparo kaj gastos tie.

Post ilia forveturo mi eksentis min 
orfiĝinto kaj longe sopiris. De tempo 
al tempo mi vizitis la maljunulinon, 
kiu ĉiam malsanetis. Kiam finiĝis la 
ekzamenoj, ŝi subite tute malfortiĝis 
kaj petis min, ke mi restu kaj pasigu 
kun ŝi la reston de ŝia vivo. Tio ne 
dauris longe. Si mortis vere kristane 
kun preĝo sur la lipoj kaj la lastaj 
vortoj de ŝi estis danko al Dio, kiu 
permesis al ŝi plenumi la promeson,

e r a n I i s I o
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kiun ŝi donis, ellerni Esperanlon. Estas 
superflue diri, ke ŝi pelegis min, neniam 
forlasi la E.-movadon, kies grandan 
estontecon ŝi antauvidis akrevide. 
Pli grandan perdon, pli grandan mal- 
ĝojon mi ŝajne sentis neniam dum la 
vivo. Sia morto ĝusfe koincidis kun 
la komenco de mia E.-lileralura agado 
kaj la unuan mian originalan literatur- 
ajon, baldaü senditan post ŝia morto 
al „Lingvo Internacia“, mi subskribis 
sub influo de mia malfeliĉo „J. Mal* 
feliĉulo“, kio poste por longa tempo 
fariĝis mia lileratura pseüdonimo.

*

Nia bonega, altŝatata redakloro petis 
min verki por la gazeto mian „hislo- 
rieton“ ; mi Iro entuziasmiĝis, forlog- 
iĝis de la pasintajo kaj nevole Iransiris 
limojn de la antausupozita rememor- 
artikolo. La priskribita kaj kelkaj pluaj 
jaroj de mia E.-vivo antafi kelkaj jaroj 
servis al mi kiel malerialo por granda 
kaj allinspirila kvazaü-romano „Sen 
titolo“, kiu bedaurinde ĝis nun restas 
en manuskripto. En ĝi mi detale pri- 
skribis ĉion memorindan el tiu ĉi 
neforgesebla periodo de la vivo, tial 
de nun mi penos esti pli konciza en 
la rakonto, esperante, ke tiuj, kiuj 
interesiĝas pri tio, iam sukcesos 
tralegi la aluditan verkon.

Poste pasis tago post lago, jaro 
post jaro en izoleco. Novajn kursojn 
mi plu ne organizis en la urbo, miaj 
antauaj gekursanoj kaj konatoj forlasis 
ĝin, krom mi ree neniu el esperant- 
istoj estis en ĝi. Tiun ĉi lempon kiel 
ankaü la tulan pluan vivon mi dediĉis 
al E.diteralura agado.Mi verkis, Iradukis, 
kunlaboris en naciaj jurnaloj de 
Svedujo, Danujo, Bohemujo kaj Bulgar- 
ujo, en kiuj mi presigis tradukojn 
nacilingvajn de miaj laboroj. La vivo 
fluis monotone, senkolore. Nur veraj 
festoj por mi estis tiuj nemultaj tagoj, 
kiam venis ia numero „Lingvo Inter
nacia“, aperinta tre malofte kaj 
neregule. En tiuj tagoj mi ĉion forgesis, 
kvazaü renaskiĝis kaj en ia ebriiĝo 
respektege legis kaj relegis paĝon
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posl paĝo, kun ĝuo mi eĉ enspiris 
en min agrablan odoron de ĝia freŝa 
preskolorilo. Tio ĉi daŭris longan 
tempon, de tago al tago, ĝis kiam mi 
jam sciis parkere ĉiujn versaĵojn el 
ĝi. Posle sekvis longa turmenta aten-
dado de plua iam aperonta numero.

Daŭrigoia.

Gravaĵoj el la m ondo:
E -parolado ĉc „Polskie ltndjn“ - Warszawa

de sano Wiesenfeld la 15. de decembro 
vespere. Aüskullu kaj skribu pri bona akceplo 
al la sendstacio.

Esperanto-Kadlovespero ĉe Radioslacio je  
la nomo de Komintern (ondlongo 1450 m) — 
Moskvo okazos la 15. XII., dediĉila je  la 
naskifltago de Zamenhof. Komenco precize je  
la 9 h 20, daŭro ĝis 10 h 30 laü MET.

(Arb. Esp.)
9-a Kongreco de SAT. okazos dum aügusto 

1929 en Leipzig.
1‘aiieüropo, fama verko de Coudenhove- 

Kalergi, esp.-ita de d-ro Sös estos eldonota, 
se ĝis fino de januaro 1929 antaŭmendos ĝin 
600 personoj. Ui pagos por la altvalora verko 
(176 pĝ.; 1 6 X 2 4  cm) afrankite nur S 4’—. 
Antaŭmendu ĉe Paneŭropa-Unio, Wien, I., 
Hofburg.

Klon volas Paneüropa-Unlo?
Paneüropa Unio petis d-ron Sös, ke li 

traduku ĉi tiun 16 pĝ. libreton, kiu donas 
klarigon pri ĉiuj koncernaj demandoj. Prezid- 
anto Coudenhove-Kalergi monlris per la eldon- 
ado en E.f ke nia iingvo vere kapablas, 
diskonigi en la tuta mondo la ideojn de Pan- 
eüropo. La tre flue skribiia informilo (sen- 
page ricevebla) certe interesos mullajn kaj 
ankaŭ instigu ilin, aliĝi al Paneüropa Sekcio 
de P. U., Wien, L, Hofburg. Sendu 2 int. respond- 
kuponojn au 1 UEA. po 50 ctm kaj vi ricevos 
afrankite labroŝuron „La Paneüropa-Manifesto*.

Mamjokarto en Esperanto.
En la 15. kaj 16. etaĝoj de „nubgratanto" 

en Stockholm situas restoratio Pagod, kie je  
dispono de la gastoj estas bela manĝokarto 
en sveda kaj E.-lingvoj. Cefservistino parto- 
prenas E.-kurson de s-ro Ce.

Wir legen für die Erneuerung des 
Abonnements für 1929 (S 4 80, auch 
in 2 Raten) Erlagschein bei und bitten 
um möglichst umgehende Einsendung 
des Betrages. #

Vereine genießen großen Rabatt,
wenn sie für wenigstens 8 0 %  der 
Mitglieder AE. bestellen. Auch Teil
zahlungen.

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEG1TARO

Bisamberg: bei W ien  248.

Austria E.-K onferenco.
okazos la 6. de januaro 1929 je  la 
9 h en kafejo Gartenbau, Wien, I., 
Parkring 10 (subteretaĝo).

Tngordo:
1. Raportoj de la funkciuloj.
2. Raporlo de Prepara Komitato Graz-Wien.
3. ĉ e s o  de AED.
4- Fondo de Austria E.-Asocio (neutrale).
5. Firma statutaro laü propono de E.-Soc. 

por Stirio.
6. Elektoj.
7. Ligo de E.-amikoj.
8. Internacia E.-Muzeo.
9. Arangoj en 1929 (Malfermo de IEMW. 

kaj Antaükongreso).
10. Proponoj. *

Je la 1-a ni komune kaj malmulte- 
koste tagmanĝos kaj poste tuj daurigos 
la konferencon.

Proponojn oni sendu duobligite ĝis 1 .1. 1929 
al AED.-prez. •

Necesas, ke la grupestroj mem venu aü 
sendu almenaü delegiton. Ui alportu rajtigilon, 
subskribitan de 1' prez. kaj sekr. kun grup- 
stampilo.

Ciu grupo havas por 1—20 membroj (1), 
21—50 (2), 51—100 (3) voĉojn. Unu delegito 
nur rajtas reprezenti 3 delegitrajtojn.

Venu multnombre, ankaü nedelegitoj jam 
pro punkto 9.

La jam la 5. I. alvenintaj kunvenos 
kun la Wien-anoj je  la 8 h vespere en 
„Schöne Sklavin“, Prater, Venedigerau.

AED.: Steiner, prez.; Weber, ĝen.-sekr.

EDW.-kunsido okazis la 1. XII. en 
la ejo de ofichavantoj. Oni priparolis 
Zamenhofan memorfeston, kiun Unuiĝo 
por ĉiuj Wien-aj grupoj aranĝos la 
14. XII., kaj elektis d-ron Jokl (anstataü- 
anto s-ron Ĝech) saluti nome de EDW.

Braunau. Grupo fondita. Ejo Hoielo Fink.
Sopra-Aüstria E.-Soc.-Linz vigle laboras. 

Kun permeso de Stadtschulrat E. nunjare 
estas instruata en knabina burĝlernejo-Raimund- 
straße (3 kursoj). ö i  eldonas nun laü bezono 
por la membroj senpage internem informiion, 
kiu multe helpas al intima kontakto inter la 
membroj de la societo. ö i  per tiu informilo 
sekvis ia ekzemplon de la Graz-anoj. Gratulon 
pro viaj kiopodoj.
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Salzburg: S-ano Lidl parolis en inslruistin- 
seminario de Ursulinoj. En reallernejo ii gvidos 
kurson, kiun parloprenos ankaü gimnazianoj. 
Anoncis sin 41. Reallerneja direkloro Novak, 
lerninie E. on esiante sludenlo, mulie hcipas.

Wien:  i-a  E.-Unuiĝo en Wien:  La 23. de 
nov. Unuiĝo malfermis sian novan hejmon en 
la klubejoj de „Politische Gesellschaft“. Post 
salulvorloj de 1’ prez. prelegis d-ro Sos de li 
tradukitan belan novelon „Suter“ de Stefan 
Zweig. La anoncita preiegado de mag. Taussig 
ne okazis,.car li estis malsana. 40 peis. ĉeeslis. 
La programo por 1928/29 trovigas en la ger- 
mana parto. Kunvenoj ĉiun vendredon de la 
7a en nia klubejo. „E.-Soc*. Dnnubio*:  „Franz 
Schuberl-soleno“ arigis la 3. Xil. en nia hejmo 
pks. 70 personojn, kiu.j kun plezuro aüskultis 
la prezenlaĵojn: Lumbildparoiadon de sro  
Vasta; solkanfojn de s-ino Niessner, s-roj 
Popper koj Vassileff; forlepianakompanon de 
s-ino Rudolf kaj f-ino Schicketanz; ludon sur 
lortepiano de s-ino Rutschka kaj kvinleton de 
ges-roj B. kaj L. Rutschka, Waller kaj Karl 
Smelana kaj Karl Spaa. lli ĉiuj eslu dankataj 
pro siaj bonegaj prczenlajoj. „Akadetnin 
E.-Unuigo eil Wien“ : En kurso p. kom. ĉe 
Universitato partoprenas 25 peis. Gvidanto 
d-ro Pfeffer. Nova kurso p. progres. aranĝola.

Invito
al E.-diservo en preĝejo XVI., Otlakringerstr. 215 
kaj posta kristnaskofeslo en gaslejo Opfer
mann, XVI., Oltakringerstr. 196. Paslra moŝto 
Kudrnovsky faros mem verkilan lumbildparol- 
adon; krome humoraj paroladoj, kantoj. ktp.

KEU.-grupo „Gajeco“.

Rimarkimlaj Presajoj.

Presejo P. D. Sakelario „ iten o “ .
Nova Gramatlka Libro de la iniern. helpa 

lingvo „Esperanto“. (Por la supera kurso), de 
d-ro Anakreon Stamaliadis.

Por ĉiu recenzanto de iu libro estas agrab- 
ie, se li povas skribi bonan kritikon. Tiom pli 
agrable eslas, se oni povas komenci la recenz- 
on per la kritiko: bonega, eminenta, laüdeg- 
inda. Tian kritikon meritas la nova gramafiko 
de nia fervora greka pioniro, kiu per sia verko 
donis ai ĉiu esp.-isto, deziranta perfekliĝon 
en nia kara lingvo, la taügan ilon. Kiel aütoro 
de E.-lernolibro mi ĉiam interesiĝis pri ĉiuj 
aliaj lernolibroj. Unu el la plej bonaj estis la 
meloda lernolibro de nia eminenta Johann 
Schröder, sed verkita nur por germanlingvanoj. 
Kvankam por scianto de lingvo la fralegado de 
gramatiko estas iom leda kaj eĉ enuiga, mi 
tarnen povas diri, ke leginte la libron de St. 
mia intereso pli kaj pli kreskis kaj mi finiegis 
ĝin kun ĝuo (por uzi la vorton de Butin) kvazaü 
bonan romanon. La nova gramatika libro, 
skribita tute en E. (kun keikaj novgrekaj tra- 
dukoj de la entenataj ekzemploj) anaiizas kun

mirinda delaleco kaj ekzakleco ĉiujn elemenlojn 
de nia lingvo kaj ebligas ol la ĝin studanlo 
plej allgradan perfekliĝon. En kvar parloj:
I. Gramatiko, II. vorlfarado, III. elemenla E.- 
sintakso, IV. instrua fako, prilraklas St. la tut- 
an lernadmalerialon kun bone eleklilaj ekzem
ploj kaj en lainslrua fakodiversajn vidpunktojn, 
nccesajn por ĉiu esp.-isto, kursgvidantoj koj 
profesiaj inslruisloj. La verko postulas kaj 
ankaü meritas seriozan siudadon kaj kiu tion 
eieklivigis, povas diri, ke li kapablas la lingvon 
perfekte. Dum mia serioza sludadode la libro mi 
tarnen foje ne povis mindeleni derideto. Car en 
laamasoda bonaj ekzemploj mi trovis du — 
ĝusle ambaü sur p. 42 (duplicilas rcrum) — kiuj 
insligis min .al lio. La unuu frazo: „Mi estas 
morlinta“. Cu morlinlo tion povas diri? Mi 
dubas! Kaj la dua: „Rapidu S ro Doktoro, 
mia edzino estas naskonla.“ Mi estas cerla, 
ke ai lia Iro malpacienca kaj Iro timema 
edzo ne nur mi, sed ĉiu alia kuracislo, eĉ la 
aütoro (kuracislo) mem respondus: „Kial mi 
rapidu ? Ni ja povas atendi ĝis via edzino estos 
naskanta.“ Sed flanken la ŝercon! Mi ripetas, 
ke la supre nomita libro eslas tiel bonega, ke 
ĝin devus du samideano posedi, zorge studadi 
kaj dank al ĝi lariĝi perfekte esp.-isto.

La ekslerajo de la libro estas luksa, la 
presajo belege. D-ro Sös.

(Vidu ankaü la arlikolon sur p. 128.)

The Esperauto Publishing Company LTD.
London:
Luno de Izrael, rakonlo pri la Eiiro. 

Verkis Sir H. Rider Haggard. Tradukis Ed
ward S Payson kaj Monlagu C. Butler. 219 
paĝa, 1928.

En la historio de antikvaj tempoj ne ek- 
zistas iu pli grnva kaj pli rimarkinda epizodo 
ol la liberigo de la izraelidoj el la egipla 
sklaveco (vidu: Malnova Testamenlo, Dua 
libro, Eiiro), ilia kvardekjara migrado en la 
dezerlo kaj la legendo pri la monto Sinai, de 
sur kiu Mozeo prezenlis al sia popolo la dek 
ordonojn, kiuj ĝis la nunaj tagoj eslas la 
iundamenio de ĉiu etika kaj sociala leĝoj. 
Novaj arkeologiaj trovoj, precipe papirusoj 
ŝajnas dokumenti, ke la faraono, sub kies 
regado okazis la dek plagoj en Egiptujo kaj 
la eiiro de la izraelidoj, ne estis Seti Menepta, 
la filo de Ramzes la Granda, sed lia nevo 
Amenzes, la uzurpulo de la Irono, verftajne 
pereinla en Ruĝa Maro. Lau rakonto de 
skribisto Ana estis princo Seti bonkora, iojala, 
liberale pensanta viro. Kontraü la volo de 
sia patro li obstine piedis por liberigo de la 
izraelidoj, pro kio la patro deklaris, nuligi 
lian heredan rajton al h  duobla krono, kaj 
nomis sian nevon „la sidonto sur la Egipta 
Irono*. Post la morto de Ramzes la uzurp- 
uio-faraono kruele traklis la sklavigitan po- 
polon kaj malgraü la teruraj plagoj obstinis 
kontraü ilia liberigo. La historion kaj kuliuron 
de tiu epoko, la religian vivon de la egiptoj, 
la morojn en la faraona korlego kaj intrig-
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ojn de korleganoj, la karakteron kaj agon de 
sorĉisloj kaj pastroj, la suferadon de la 
izraelidoj kaj la individuecon de iliaj ĉefuloj 
(profeloj) tre interese priskribas la aŭtoro. La 
romanecan lemon de la libro prezentas al ni 
la amo inter princo Seli kaj la heroina hebrea 
knabino Merapi, nomata Luno de Izrael, kiel 
ankaŭ la fidela amikeco inter ia princo kaj 
la skribisto Ana. Pos! la fama romano de 
P r u s  „La Faraono", tradukila de Kabe ,  
estas ĉi iiu verko la dua egiptologia romano, 
aperinla en Esperanlo. Haggard (1856-1925), 
la aŭloro (mi cilas el lelero de samideano 
Buller) „vojaĝis Ira la lufa mondo, sed spe- 
ciale inleresiĝis pri Sud-Afriko, Egiplujo kaj 
indiĝenaj problemoj. Li verkis 65 librojn, plej- 
parte romanojn. Luno de izrael aperis en 
angla lingvo en 1918. Lu veiko baziĝas sur 
la dua libro „Eliro“ de la Malnova Testamenfo 
kaj krome sur arkeologiaj kaj egiptologiaj 
scioj de la ialenta aŭloro.“ La Eldona Asocio 
Esp. en London meritas sinceran dankon pro 
la aperigo de ĉi liu tre leginda verko, laŭ 
enhavo kaj eksieraĵo distinge pliriĉiganta nian 
literaturon. La traduko eslas ĝenerale perfekta 
kaj esperante bonstila. Nur kelkloke troviĝas 
vortoj kaj esprimoj, kiuj sin prezentas laŭ 
nacia idiomo. Preseraroj entute kvin. Ofte 
manko aŭ malĝuMa lokigo de komoj. Mi 
esperas, ke baldaŭa disvendo de la libro 
insligos la eldonantojn al plua samkvalita 
entrepreno. D-ro Sos.
A liaj:

Spite la vivo» ! de Miŝu Beraru, eld. Biblio- 
fila“, Bucuresti 1928, 107 pĝ., broŝ. sv.fr. 2*—.

La poeto prezentas al la esp.-istaro origi
nale verkilajn „mezgajajn poemojn“, kiuj 
ŝerce, salire kantas pri kongresoj, varbado 
kaj aliaj flankoj de la movado, pri amo kaj 
ties mallonga daŭro, pri revoj, agoj kaj mal- 
sukcesa rezigno, pri versfarado kaj enuo aŭ 

„— ŝerce pri la viv’ kaj sentoj 
spitanta sin prezentas jen :
Strofar’ naskita dum momenloj 
de homaj ĝojo kaj ĉagren'.“

Mirinda estas la lingva scipovo de 1’ verk- 
into, monlriĝanla en ĉiuspecaj versoj, en 
diversaj strotoj kun puraj, agrable sonantaj, 
parte nekutimaj novaj rimoj. Ankaŭ same 
nekutimaj vortfaraĵoj troviĝas kaj la lingvo 
estas ornamita per multaj graciaj vortoturnoj 
kaj vortludoj. Peter-Bisamberg.

El la intima libro de la verd-urbaj esper- 
autistoj. De Ada. Skizoj el la esperantista 
vivo. Sofia 1928 (mendebla de la aŭtoro, 
Sofia OboriSte 68). (68 pĝ.) 16". Sv. fr. 0*60.

La bulgara ministro por popoia instruado 
fermigis en aprilo ĉiujn por lernantoj ekzist- 
antajn kursojn pri Esperanto ĉe la lernejoj 
kaj malpermesas formi gimnazianajn E.-societ- 
ojn, disvastigi kaj ricevi E.-gazetojn. Kiu Esper- 
antisto ne rememorus la similajn malpermes- 
ojn de la franca ministro por popoia instruado 
en 1923? Tial jena broŝuro de meritplena

Ada (Atanas D. Atanasov) estas leginda. Vere 
ja estas nur imagita vivo, de kiu tiu ĉi „intima 
libro“ estas kvazau albumo, kroniko; tarnen 
ĝi bazas sur efektiva reale vivo de bulgaraj 
esperantistoj. Duoble konsiderinda, se ni imagas 
iliajn malfacilajojn, vidas iliajn idealismon kaj 
neŝanceliĝemon. N. Hovorka.

,,La fori^c de la mortpuno“  de Ernst 
Dehn, Wilh. Date’s Bogtrykkeri, Kopenhago, 
1927. En la broŝureto la aütoro pledas por 
forigo de mortpuno, kiu en la skandinavaj 
landoj ne plu ekzistas. Adr.: E. Dehn, Kopen
hago Kastelsv. 21.

„Methode D irekte“ kaj „Comment doit-on 
se servir du Coars de Francais en Methode 
D irekte!“ Du Ire interesaj libroj, 90 kaj 
30 paĝaj, verkitaj en franca lingvo de Ernest 
Rochelle, prof. de germana lingvo au Lycee 
de Bordeaux pri instruado de vivantaj lingvoj 
per senpera metodo.

„Populnraj kautoj en Japanio“, kolekto 
unua. 12X18 cm, 18 paĝoi, prezo ne notita. Eid. 
1927 Kokusaigo-Kenkjŭ-ŝa. Traduko de naü 
kantoj, inter ili 8 el japanlando.

,,Nokkt*l Til Esperanto“ , la unua E.-Slosilo 
en norvega lingvo. Pr.: 20 norv. oeroj.

„Esperanto, Grammatik k ok ordlister“ . 
La sama enhavo kiel en la ŝlosilo kun aldono 
de norvega-E.-a vortareto. 70 pĝ. Pr.: 50 oeroj. 
Ambaŭ haveblaj ĉe E.-eldonejo AGADO., Oslo, 
poŝtkesto 407 aŭ Norvega E.-Ligo, Bergsliens 
gate 11, II, Oslo.

„Konturo de Oomoto“, 16 pĝ. ilustr. verketo 
pri esiiĝo kaj esenco de Oomoto-movado. 
Mendu ĉe Oomoto Eüropa Centra Oficejo, 
24 Rue Bonaparte, Paris VI.

ŝercangulo.
„Mi aŭdis, ke vi serĉas edzinon per gazelo. 

Ĉu vi ricevis respondojn?“ — „Proksimume 
100.“ — „Kion oni skribis en ili?“ — „Plejofle: 
Prenu mi an edzinon!“

•
„Mi ne havas feliĉon ĉe virinoj.“
„Do, vi havas feliĉon!“

K oresp on d ad o:
PK. =  p o ŝtk .; P I. =  pk. I I ; L. =  letero ;

PM. =  po&tm ; bfl. =  PM. bildäanke.

M^vanza (Afriko, Tanganyika Teritory), s-ro
L. O. Tonini; PL, bfl.

North Carlton N. 4 (Aüstrolio, Vic.), s-ro 
D. Mc. Innes, 887 Rathdown Str.; L. PK.

New York, City, Usono; s-ro Pedro Epi- 
fanovich, Box 47, Intern. House, 500 Riverside 
Drive.

Talinn (Estonio), s-ro G. Reimans, Vil- 
lardi 21 a k. 2 PM.

Kaju Tan am (Nederl., Indio, Sumatra); 
s-ro Radia Mangkoeto S. M. ŝamsudin Rassat, 
Kaju Tanam bei Pedang.

(Laü Esperanto kaj Heroldo.)
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Literenmet-eningmo.
L O N *  *  *  O 

F U L M  *  *  *  Z A G O
B A R  *  *  *  I S M O  

A K *  *  *  I 
B A S T  *  *  *  D O
AAABCDEG1LNNORZ.

Tiuj ĉi 15 literoj oni enmetu anstaiaü la
steleloj, por ricevi kompletajn vortojn. La
enmefitaj lileroj, legilaj laülinie nomas du
eslintajn kongreslokojn.

Premioj: 3 libroj.

Rekoiiieiidindaj firmoj.
Kornea bürg-.

Bäckerei —  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.

Gemischtwaren =  Diversaĵoj :
Alois Cisaf, Bisambeigstr. 21.

Kaltenleutgeben.
Peter Pich, komercisto (E), Hauptstrasse 61.

Kie oni renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp. Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
loficejo) Radetzky9tr. 6 /III, Vereinsheim 
(kunv.) „Pastete'4, Sporg. 28, Do (j;2 ü — 23 h.

Leoben.
E.-Verein f. Steiermark: Cafe Weidbacher,

Mi (mej 20 — 22 h.
Innsbruck.

Arbeiter-Eöp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 
Platz, Hotel Sonne, Do (Ĵ) 20— 22 h.

Esperanto - Klub, Gasthof „Grüner Baum“, 
Museumstraße. M i (me) 20 — 22 h.

W ien.
Katolikn Unuiĝo E.-sta en Wien, I., Schotten- 

hof(AkademiKerheim) Mi (me) 17 30 — 19 30h.
J. Esp. Unuiĝo«Wlen, I., Annag. 5. I a et., 

klubejoj de rPolitische Gesellschaft", Fr. 
(v.) 19 30 h

Austria Pacifista Esp.-Societo, IV., Schaffer* 
gasse 3, Mi (me) de 19 h.

Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 3, ĉiutage 17 -19  h.

„Konkordo“, IV’., Margaretenstr. 33 (Kaffee 
Aüstria) Do (ĵ) 2 0  h.

Viena Akademia Unuiĝo Esp., VII., Neubau- 
gas6e 2 ö, Cafe Elsahof, Mo (1) 19— 22 h.

Esp.-societo, „Danubio". VII., Neubaugasse 25, 
Cafe Elsahof, Mo (1) 19— 23 h.

Esp.-societo .Fideleco", Währinger Bürirer- 
caf§, XV III., Staudg. 1 , Di (m) 16 —19 b-

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 2 0  h.

2  I I I I  I I  I U  I I I I I I I  I M l l>l 1 1 1 1 1  I I I I I 11 I I I I • 1 1 1  I I I I « 11 I I • « I *

jj Gegründet 1I6 3  TernsprecQer 3S-5-40  :

= Jftodeivarcnhaus\

\ <A. JCerzmansky \
:  Wien VI1. =

TfldriaQilferstraße 26 Stiftgasse 1 - 7  z

//

= Größte ThismaQf: \
l Seidenstoffe, Samte, Woffstoffe =
= Wnscf)Stoffe, Teppiche, Vorgänge =

E Stets neue Jfloöeffe: \
:  JCfeider, TUäntef für Damen und :
E Kinder, Wirkwaren, Wäsctje \

z Sämtfid)e Dufput)-Artikel E
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i u i i i  I I I  1.1:11 r i l l  11 an I I 1 1 1 1 1  «•£

W i e n
H o t e l  de F r a n c e

I., Schottenring Nr. 3 
Tel.-adr.: „Fran ce H otel“

(7

H o t e l  E x c e l s i o r
(iama Habsburg)

I., Rotenturmstraße Nr. 24
Tel.-adr.: „Excelsior“

Unuarangaj pensionejoj por familioj kun moderna komforto. Fluanfa varma kaj malvarma
akvoj kaj ŝtata telefono en la ĉambroj. Apartamentoj kun banejo.

Lifto — remizo — restoracio — kafejo.

Posedanto: Jul. Herzog
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser’sche Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

E sp eran to -P aro lek zercaro
für österr. Haupt- und Mittelschulen nach Bildern von Holzel

von Dir. Fritz S t e n g e l
Mit 9 Bildtafeln in eigener Mappe

103 Seiten P reis S 2*40 Steif kartoniert

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache E s p e r a n t o
A on Glück und Dr. Edmund Sos 

21.—30. Tausend. K artoniert S 1*70 (M 1*—)
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Poeziaĵoj, Schiller (2r novn eld.) — Zwach.................................................................... S P20
Esperanto-Deutsche Sprach-Bibliothek von Dr. E. Pfeffer au«gewäblte Esp.-

Lektüre f. Anfänger u. K urse......................................................................................  —'60
Bonseis, Öolandio .............................................................................................................. „ T50
Koudenhove Kalergi, Paneüropa Manifesto . ................................................................ „ — 60
Esperanto-Schliissei................................................................................................. .... „ — 30
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Sämtliche anf dem Gebiete der Esperanto-Literatur erschienenen Bücher stets lagernd.

Katalog auf Wunsch gratis.

I
Photomaterial der Marke

Erstklassig!
Jederzeit gleichmäßig 
und stets verläßlich!

BROMHYDRAL-Plat ten  (15 Sorten)
BROMHYDRAL-Filme (Filmpack und

Rollfilm)
B e r -  Ma- PHOTOPAPIERE(Gravüre

und Normalpapiere)
Erneuerte  F a r b e n p l a t t e n  (Marke

Ber - Ma)
Ber - M a -„ H E L I A L “ -Entwickler
B e r -M a -P h o to p rä p a ra te  (Tonungs

mittel „Platinol“, „Artotonin“, 
Verstärker, A b s c h w ä c h e r ,  
Lacke, Klebemittel us w)

Preislisten und Prospekte k o s t e n l o s

BER-MA... ___
ist doch immer das Allerbeste! 

N E U ! N E U !
Ber-Ma-„EINFÄRBE-VERFAHREN“

zur Erzielung e f f e k t v o l l -  
s t e r Bilder und Ver
größerungen nach Art der 
Bromöldrucke !

B e r - M a - N O V O - D I A P O S I T I V  -
P L A T T E

mit herrlicher Abstufung, 
großartiger Transparenz, 
allerreinster Präparation!

Mitglieder von Lichtbildnervereinigungen
genießen Sonderbegünstigungen

B .  &  F .  M A C K U ,  S ' p r i p C r  W I  E N , I .  Bäckerstraße 14
Korneuburg Fernsprecher R 23-4-77

Posedanto, admimstranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248. 
Preaejo: Gesellachaits-Bucbdruckerei Brüder ELollinek, Wien. III, Steingasse 26.


